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Groepsbehandeling voor cliënten 
met LVB en (dreigend) seksueel 
grensoverschrijdend gedrag

Op het Juiste Pad
Transfore biedt groepsbehandeling voor cliënten met een lichte verstandelijke beperking met (dreigend) seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. Wil je overleggen of deze behandeling passend is voor jouw cliënt? Dat kan!  

Bel of mail Rachelle van Berkum (0570-6279 01 -  r.vanberkum@transfore.nl). 



Voor wie is deze behandeling? 

De behandeling is ontwikkeld voor mensen met een 

licht verstandelijke beperking, of mensen die profiteren 

van behandeling aangeboden op dit niveau, die 

seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond 

of dreigen te vertonen. Door dit gedrag is of dreigt er 

contact met politie en justitie.

Op het Juiste pad? 

Het (levens)pad wordt in deze therapie gebruikt als 

metafoor. Het seksueel grensoverschrijdend gedrag 

wordt vergeleken met het nemen van een ‘verkeerde 

afslag’ of zelfs het terecht komen op ‘een fout pad’ dat 

leidt tot contacten met politie en justitie.

In therapie wordt de individuele ‘verkeerde afslag’ 

of ‘het foute pad’ in kaart gebracht en nieuwe 

vaardigheden aangeleerd om delictgedrag te 

voorkomen. Tevens kijken we naar wat voor iemand een 

positieve toekomst is zodat men op ‘het juiste pad’ blijft.

De fases van behandeling 

1.  Startfase gericht op kennismaking, opstellen  

van een veiligheidsplan en psycho-educatie; 

2.  Route Plannen gericht op delict-analyse, 

positief levensplan, adequate coping- en 

oplossingsvaardigheden; 

3.  Het juiste pad sterker maken gericht op 

dynamische risicofactoren, uitbreiden/versterking 

coping- en oplossingsvaardigheden. (Eindproducten: 

delict-analyse, veiligheids-/signaleringsplan); 

4.  Op het juiste pad blijven gericht op het monitoren 

van geleerde vaardigheden in de praktijk.  

Het programma 

* De behandeling duurt één tot twee jaar; 

* Wekelijks op de woensdag van 13:00 uur tot 

  16:45 uur bij polikliniek De Tender in Deventer. 

* De middag starten en sluiten we gezamenlijk af; 

* De behandeling bevat 3 therapievormen (Beeldende 

  therapie, Psychotherapie, Seksuele gezondheid).

Hoe aan te melden?
Met forensisch kader: via reclassering. Zonder 

forensisch kader: via huisarts of met  doorverwijzing.
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